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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1. Gambaran Umum Usaha  

 Salon Osh berdiri pada tanggal 18 Mei 2014 oleh Selly Francesca. Salon 

Osh merupakan usaha yang bergerak dibidang tata rias dan kecantikan yang 

berlokasi di ruko samping Grand Batam Mall blok B nomor 10 Penuin, Batam. 

Warna tema pada salon ini adalah berwarna ungu, mulai dari design logo 

berwarna ungu hingga cat dinding yang berwarna ungu. Hal ini dikarenakan oleh 

warna ungu merupakan warna kesukaan pemilik salon.  

 Salon Osh memiliki empat orang karyawan tetap yang bernama Dian, 

Cakim, Sudarno dan Milyasurita yang memiliki tugas dan kewajiban masing-

masing. Dian memegang jabatan sebagai kasir, milyasurtia sebagai bagian 

pembukuan, Cakim dan Sudarno sebagai penata rias.  Selain itu, pemilik salon 

dibantu oleh adiknya bernama Milyasurita dalam hal melakukan pembukuan 

usaha dengan mencatat transaksi pada buku catatan secara manual.  

 Salon Osh sudah beroperasi kurang lebih lima tahun namun sistem 

pencatatan yang digunakan berupa pencatatan secara manual pada buku tulis. 

Pencatatan yang dilakukan adalah dengan mencatat transaksi uang masuk dan 

uang keluar dan dilakukan penjumlahan uang masuk dan keluar pada bulan 

tersebut. Hal itu menyebabkan pemilik kesulitan dalam mengukur perkembangan 

usaha dan membuat keputusan. Pemilik juga tidak dapat mengetahui labarugi 

serta laporan posisi keuangan periode tertentu. Oleh karena itu, penulis memilih 

Salon Osh untuk menjadi klien dalam kerja praktek ini dimana mengharapkan 

dapat memberi bantuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi pemilik dalam 

hal pembukuan.  
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3.2 Struktur Organisasi 

 Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi untuk mengetahui jabatan 

dan susunan pembagian pekerjaan suatu perusahaan. Struktur organisasi adalah 

kerangka susunan pembagian pekerjaan dalam sebuah perusahaan yang saling 

berhubungan. Struktur organisasi menggambarkan jabatan dan pemisahaan 

pekerjaan yang satu dengan lainnya serta menunjukkan hubungan setiap posisi 

pekerjaan tersebut. Fungsi struktur organisasi adalah untuk mengetahui 

pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing jabatan secara jelas. Adapun 

struktur organisasi Salon Osh adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Orgaisasi Salon Osh 

 Pada Gambar 3.1 kita dapat melihat struktur organisasi pada Salon Osh. 

Setiap posisi yang dipegang oleh karyawan terdapat tugas dan tanggungjawab 

masing-masing. Pembagian tugas dan tanggungjawab dari masing-masing posisi 

salon Osh adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Tugas dan Tanggungjawab Pekerjaan pada Osh Salon 

No. Nama Jabatan Tugas dan Kewajiban 

1. Selly Francesca Pemilik a. Memimpin, mengelola, mengembangkan, 

mengawasi, memantau dan bertanggung 

jawab atas seluruh aktivitas perusahaan, 

Selly Francesca 

Pemilik 

Milyasurita 

Pembukuan 

Sudarno 

Penata Rias 

Dian 

Kasir 

Cakim 

Penata Rias 
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b. Mengkoordinasi seluruh tugas dan 

wewenang yang sudah diberikan kepada 

karyawan, dan 

c. Melakukan pengawasan dan mengambil 

keputusan di setiap bagian tugas dan 

wewenang karyawan. 

2. Dian Wahyuni Kasir a. Bertanggung jawab atas keluar masuk uang 

kas dan merangkap penata rias, 

b. Menentukan harga jasa yang telah diberikan 

kepada pelanggan, 

c. Mencatat setiap transaksi penjualan dan 

diberikan kepada bagian pembukua, 

d. Menghitung, mengecek dan mencatat 

kebutuhan salon jika ada kekurangan. 

3. Milyasurita Pembukuan a. Mencatat setiap adanya pengeluaran dan 

pemasukan kas, 

b. Bertanggung jawab atas pembukuan yang 

dibuat, 

c. Menerima dan mengecek pencatatan yang 

dibuat oleh kasir, 

d. Melakukan pengaturan mengenai 

administrasi keuangan perusahaan, 

e. Menyusun dan membuat pembukuan, dan 

f. Melaporkan rekapan pembukuan yang sudah 

di susun kepada pemilik usaha. 
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4. Sudarno Penata Rias 

 

a. Melayani pelanggan dengan ramah, baik, dan 

profesional. 

b. Bertanya dan memastika keinginan 

pelanggan. 

c. Mengajak ngobrol pelanggan untuk 

meningkatkan kenyamanan.  

d. Berusaha untuk tidak terjadi kesalahan saat 

melakukan tindakan maupun berbicara, dan  

e. Mengutamakan  kepuasan dan kenyamanan 

pelanggan. 

5 Cakim Penata Rias 

 

a. Melayani pelanggan dengan ramah, baik, dan 

profesional. 

b. Bertanya dan memastika keinginan 

pelanggan. 

c. Mengajak ngobrol pelanggan untuk 

meningkatkan kenyamanan.  

d. Berusaha untuk tidak terjadi kesalahan saat 

melakukan tindakan maupun berbicara, dan  

e. Mengutamakan  kepuasan dan kenyamanan 

pelanggan. 

Sumber: Data olahan, 2019. 

 

3.3 Aktivitas Operasional 

 Osh Salon beroperasi setiap hari pada jam 10.00 WIB hingga 20.00 WIB 

kecuali pada hari raya besar seperti hari raya imlek dan hari raya idul fitri. 

Pendapatan yang diterima Osh Salon secara umum bersifat tunai dan selalu di 
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catat oleh kasir setiap ada pendapatan diterima. Sedangkan untuk pembelian 

persediaan yang dikeluarkan Osh Salon bersifat kredit dengan tempo waktu 30 

hari dan Salon Osh selalu tepat waktu dalam membayar kredit tersebut. Pembelian 

persediaan terjadi apabila persediaan sudah sisa sedikit dan kasir mencatat 

persediaan yang ingin disediakan lebih untuk kedepannya. Selanjutnya kasir 

menyampaikan pada pemilik atas persediaan yang kurang dan kemudian 

melakukan pemesanan. 

 Aktivitas kegiatan Osh Salon terdiri dari: 

1. Membersihkan dan merapikan salon setiap pagi,  

2. Menyambut pelanggan dengan sapa dan senyuman, 

3. Menanyakan masalah dan keinginan pelanggan mengenai jasa yang akan 

diberikan, 

4. Memberikan solusi atau saran kepada pelanggan, 

5. Melakukan tindakan atas jasa yang diinginkan pelanggan, 

6. Melakukan interaksi dengan pelanggan sewaktu melakukan tindakan atas 

pemberian jasa untuk meningkatkan rasa nyaman dan hubungan baik 

dengan pelanggan, 

7. Setelah selesai, pelanggan akan membayar atas jasa yang diberikan 

melalui kasir, 

8. Memberikan ucapan “terima kasih” setelah pelanggan melakukan proses 

pembayaran di kasir, 

9. Kasir mencatat transaksi penerimaan uang atas jasa yang diberikan, 

10. Merapikan dan membersihkan alat-alat yang telah digunakan, 

11. Siap menyambut pelanggan berikutnya, 
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12. Ketika pukul 19.30 WIB, kasir menghitung dan mencocokan uang fisik 

dengan catatan transaksi yang telah dibuat, 

13. Merapikan dan membersihkan sebelum tutup salon. 

 

3.4 Sistem 

 Sistem yang digunakan Salon Osh masih sangat manual yaitu berupa 

catatan atas penerimaan kas dan pengeluaran kas harian yang dilakukan kasir dan 

direkap oleh bagian pembukuan. Penerimaan kas yang dicatat berupa uang masuk 

atas pemberian jasa kepada pelanggan dan pengeluaran kas yang dicatat berupa 

uang keluar untuk pembelian keperluan toko, pembayaran gaji, dan sebagainya. 

Untuk pembelian produk, tidak dilakukan pencatatan pada pengeluaran kas karena 

dianggap bukan merupakan pengeluaran harian sehingga jika dihitung pada 

pengeluaran kas hari itu akan membuat kas hari tersebut minus.  

 Laporan bulanan yang diberikan bagian pembukuan kepada pemilik 

adalah berupa totalan atas transaksi penerimaan kas dan pengerluaran kas selama 

satu bulan yang sudah direkap. Pemilik tidak dapat melihat laporan labarugi 

ataupun laporan posisi keuangan jika menggunakan sistem pencatatan seperti saat 

ini yang hanya mencatat uang masuk dan keluar. Pemilik juga kesulitan dalam 

mengukur perkembangan usaha jika hanya mengandalkan sistem sekarang ini. 

Bahkan tidak dapat melakukan perhitungan persediaan yang tersisa pada salon 

untuk menentukan apakah perlu melakukan pemesanan berikutnya.  
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